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السيرة الذاتية
دورين بوغدان  -مارتن هي قيادية شاملة ،ذات نظرة مستقبلية ،تتمتع بالتقدير على مستوى العالم ،ولديها خبرة تمتد
إلى  30عاما في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والعالقات الحكومية والمنظمات متعددة االطراف ،بما في
ذلك  28عاما مع االتحاد الدولي لالتصاالت .وهي تجمع بين المعرفة العميقة باالتحاد الدولي لالتصالت والتركيز
على المجاالت التي يحددها االعضاء والقيادة القوية والنزاهة التي ال هوادة فيها واالسلوب القائم على التعاون .ومع
خبرتها وتجربتها الفنية ،تأتي بالصدق واالنفتاح والرغبة في اإلنصات .وهي تعرف كيف تبني على نقاط القوة في
االتحاد الدولي لالتصاالت  -وأين تُصلح نقاط الضعف فيه سعيا لتحقيق وصول عالمي وآمن وشامل وميسور التكلفة
إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
وكرئيسة لمكتب تنمية االتصاالت باالتحاد الدولي لالتصاالت منذ يناير /كانون الثاني  ،2019قامت السيدة /دورين
بتنفيذ اصالحات واسعة النطاق كما وعدت في حملتها االنتخابية ،حيث انشأت مكتبا يركز على مجاالت جديدة ويهتم
بتحقيق التأثير .وقد تضمن ذلك رفع مستوى مهارات موظفي مكتب تنمية االتصاالت وتكييف المساعدات الفنية
والدوات والخبرات التي يقدمها المكتب لمواجهة تحديات سد فجوة االنقسام الرقمي .ولقد وضعت نظاما لإلدارة قائم
على تحقيق النتائج وحسّنت المساءلة الداخلية وبدأت ُمراجعة شاملة إلعداد التقارير عبر شبكة المكاتب العالمية
التابعة لمكتب تنمية االتصاالت .وهي تعمل على إصالح مكتب تنمية االتصاالت ليصبح منظمة ديناميكية وسريعة
االستجابة وقادرة على تحقيق اهدافها .وكما وعدت أيضا ،أقامت السيدة /دورين شراكات جديدة وتوسطت في أكثر
من  50اتفاقية منذ توليها المكتب وأطلقت مبادرات عالمية بشأن توصيل المدارس بشبكة االنترنت واالبتكار
والتحول الرقمي ومشاركة الشباب ،فضال عن استراتيجية للشباب ومجلس لتواصل الجيال على مستوى االتحاد
الدولي لالتصاالت إليصال صوت الشباب.
لقد اظهرت السيدة /دورين مهارات القيادة وقت االزمات .فعندما عصفت جائحة كوفيد ،19-أنشأت السيدة /دورين
منصة قدرة الشبكات العالمية على الصمود ( )REG4COVIDلدعم أصحاب المصلحة في الحفاظ على االتصاالت
وتوسيع نطاقها .كما وضعت هي وفريقها إرشادات وأدوات للعامة من الناس حول المهارات الرقمية والسالمة
اإللكترونية .وطبقت السيدة /دورين في وقت مبكر اجراءات لضمان سالمة الموظفين ورفاههم (الدردشة
االفتراضية مع احتساء القهوة واالجتماعات العامة والمشاركات الخرى) والحفاظ على مشاركتهم بشكل كامل في
تنفيذ َم َهمة مكتب تنمية االتصاالت.
وأثناء قيادتها إلدارة التخطيط االستراتيجي والعضوية باالتحاد الدولي لالتصاالت في الفترة من ،2018 -2008
أدارت السيدة /دورين المؤتمرات العالمية ،وقادت عالقات واتصاالت االعضاء ،واشرفت على عالقات االتحاد
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الدولي لالتصاالت مع المم المتحدة .وكان لها دورا اساسيا في انشاء لجنة النطاق العريض للتنمية المستدامة ،التي
تواصل إدارتها بصفتها المديرة التنفيذية .ولقد لعبت دورا رياديا في شراكة "متساوون" العالمية للمساواة بين
الجنسين في العصر الرقمي وتتولي االشراف على مساهمة االتحاد المستمرة في هذه الشراكة ،وأنشأت القمة
العالمية الولى للشباب ( ، )BYND#وهي تقود تعاون االتحاد الدولي لالتصاالت مع اليونسيف فيما يتعلق بمشروع
جيجا ( )Gigaلربط جميع مدارس العالم.
إن السيدة /دورين حاصلة على درجة الماجستير في سياسات االتصاالت الدولية من الجامعة المريكية في واشنطن
العاصمة ،وشهادة الدراسات العُليا في استراتيجيات القيادة من معهد إدارة التنمية بلوزان ،سويسرا ،وهي ُمعتمدة في
مجال المساءلة وأخالقيات المهنة من برنامج القادة التابع لألمم المتحدة .وهي عضوة منتسبة بمركز بيركمان-كالين
لالنترنت والمجتمع التابع لجامعة هارفرد ،وبطلة مبادرة الجيل الالمحدود ( ،)Generation Unlimitedوكذلك
بطلة تحالف أديسون ( )EDISONالذي يقوده المنتدى االقتصادي العالمي .وتعمل السيدة /دورين في عدد من
الهيئات االستشارية ،بما في ذلك مباردة جنيف -تسينغهوا ،والمجلس االستشاري لمختبر أهداف التنمية المستدامة،
ومختبرات االبتكار التكنولوجي التابعة لألمم المتحدة ،ومجلس خبراء خريجي مختبر حوكمة االنترنت التابع
مؤهَلة ،وعضوة في معهد مهندسي
للجامعة المريكية في واشنطن العاصمة .وهي أيضا مشغلة راديو هاوية و َ
الكهرباء واإللكترونيات .والسيدة /دورين متزوجة ولديها أربعة أطفال.

